Projekt
z dnia 17 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 ze zm.), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia....................2021 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok.
I. Wstęp
Wśród problemów społecznych w Polsce te związane z alkoholem są najtrudniejszymi do rozwiązania. Wynika
to głównie z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko
osoby indywidualne, ale także całe społeczeństwo. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia alkohol
znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia oraz jest odpowiedzialny za ponad
60 rodzajów chorób i urazów. Corocznie, z przyczyn pośrednio lub bezpośrednio związanych z nadużywaniem
alkoholu, umiera na całym świecie 3 mln osób. Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, ale także
społeczne, takie jak: naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe,
przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ powoduje określone szkody społeczne,
ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który poprzez stosowne regulacje
prawne stara się ograniczyć rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada
na gminę obowiązek podejmowana działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych,
inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych
napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby
nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii również wymienia zakres zadań, za realizację
których odpowiedzialna stała się gmina. Skupiają się one wokół szeroko rozumianej pomocy osobom
uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom, a także profilaktyce adresowanej do różnych grup
wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
jest zapisem podejmowanych działań, które realizowane będą w ramach zadania własnego gminny w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie na terenie gminy
Rzepin.
Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych ustaw w jednym programie wynika przede wszystkim z faktu, że
do większości z nich można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne, nierzadko tożsame oraz to, że zadania
do realizacji tych ustaw mogą być finansowane z tych samych środków.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2022 rok, zwany dalej Programem, określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z używana alkoholu i narkotyków, a także podejmowania takich
przedsięwzięć, które będą przestrzegać przed zgubnymi skutkami nadużywania alkoholu czy narkotyków. Program
zawiera zadania określone w ww. ustawach, które będą realizowane w formach dostosowanych do aktualnych
potrzeb lokalnych, w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Podejmowane działania będą
dostosowywane do specyfiki środowiska lokalnego, a ich charakter będzie wielokierunkowy, aby mógł dotrzeć do
jak największej liczby osób.
Wprowadzenie w życie postanowień zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest możliwe tylko w przypadku podjęcia działań
mających charakter interdyscyplinarny. To z kolei wymaga ciągłego dążenia do ścisłej i stałej współpracy
pomiędzy instytucjami, które działają w tym obszarze.
Istotną cechą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii jest również jego długofalowy charakter. Tylko ujęcie różnorakich działań w perspektywie
przyszłościowej, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości postępowania wynikającego z zapisów w poprzednich
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Programach, gwarantuje stabilność i stopniowy progres w rozwiązywania problemów. Dlatego też Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie odbiega
znacząco w swej treści i formie od tych zatwierdzonych do wykonania w latach ubiegłych.
II. Realizator zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Koordynacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
Program realizowany będzie we współpracy z:
1. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzepinie
3. Komisariatem Policji w Rzepinie
4. Placówkami oświatowymi
5. Placówkami profesjonalnie zajmującymi się terapią uzależnień
6. Placówkami służby zdrowia
7. Stowarzyszeniami, instytucjami kultury oraz parafiami
8. Innymi instytucjami zaangażowanymi w działalność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii.
III. Źródła finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
IV. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
Cel główny:
Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania
napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez profilaktykę oraz podnoszenie
poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży oraz prowadzenie
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych.
Cel: ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
Planowane działania:
1. Prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz
dotkniętych przemocą w rodzinie:
a) bezpłatna pomoc terapeutyczna i psychologiczna
b) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach
leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
c) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru
picia,
d) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące),
e) rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
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f) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
g) gromadzenie i upowszechnienie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
2. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań w sprawie leczenia odwykowego,
b) prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz udzielanie pomocy osobom z problemem
alkoholowym,
c) monitorowanie procesu leczenia,
d) kierowanie osób z problemem alkoholowym na badanie do biegłego celem wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia,
e) kierowanie do sądu wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
3. Finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin.
4. Finansowanie kosztów związanych z wydawaniem opinii psychologicznych i psychiatrycznych przez
biegłych lekarzy.
5. Organizowanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym.
6. Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez
udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu.
7. Współpraca i wspieranie placówek leczenia uzależnień (dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doposażenie placówek celem lepszego poziomu świadczenia usług
medycznych, dofinansowanie remontu i adaptacji placówek, zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów
i terapeutów w placówce, finansowanie superwizji klinicznej itp.).
8. Udział w tworzeniu placówki leczenia uzależnienia od alkoholu (wsparcie finansowe i rzeczowe).
9. Dofinansowanie szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz udział w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem
kwalifikacji osób pracujących na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz tworzących i realizujących programy
profilaktyczne.
10. Zakup pomocy terapeutycznych tj. fachowe czasopisma, książki, płyty DVD, plakaty, broszury, ulotki itp.
11. Dofinansowanie szkoleń, wyjazdów terapeutycznych osób uzależnionych utrzymujących abstynencję i osób
współuzależnionych.
12. Wspieranie działalności i współpraca z ruchami AA, grupami wsparcia, klubami abstynenta
i stowarzyszeniami abstynenckimi (w tym również finansowanie wyjazdów terapeutycznych, szkoleń, spotkań
integracyjnych i profilaktycznych dla członków i ich rodzin).
13. Działalność informacyjna skierowana do społeczności lokalnej na temat możliwości korzystania z pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
14. Podejmowanie działań edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.
15. Zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują prace w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
16. Finansowanie dostosowania miejsc pomocy do pracy zdalnej.
Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy z uzależnieniami pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z ww. rodzin.
Planowane działania:
1. Objęcie członków rodzin z problemem alkoholowym oraz narkomanią bezpłatną pomocą terapeutyczną,
psychologiczną i prawną w Punkcie Konsultacyjnym.
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2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu.
3. Finansowanie programów psychoterapii współuzależnienia.
4. Udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym
i ich rodzinom.
5. Prowadzenie i bieżące finansowanie działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych. W ramach działania świetlic: finansowanie dożywiania dzieci, wynagrodzenie, zakup
pomocy dydaktycznych, art. papierniczych, gier, podręczników, mebli, art. AGD i RTV, oraz organizowanie
wycieczek, a także prowadzenie różnorodnych zajęć rozwojowych dla dzieci.
6. Finansowanie realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci z grupy
ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (wynagrodzenie, zakup materiałów
dydaktycznych do prowadzenia zajęć, koszty wynajmu oraz utrzymania pomieszczeń, w których realizowane są
zajęcia).
7. Finansowanie dożywiania dzieci
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

uczęszczających

w pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

–

8. Finansowanie utworzenie placówki wsparcia dziennego działającej w formie świetlicy socjoterapeutycznej.
9. Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego, obozów, kolonii, wycieczek z programem
socjoterapeutycznym lub profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
10. Finansowanie różnych form pomocy dla dzieci oraz rodzin, w których występują problemy w związku
z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie, poprzez organizację wolnego czasu
i wypoczynku.
11. Organizowanie lokalnych narad i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie
z problemem alkoholowym.
12. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających z zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkomanii oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
13. Finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów i studiów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin
z problemem alkoholowym oraz w zakresie zajęć socjoterapeutycznych dla osób realizujących zadania Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
14. Organizowanie i finansowanie superwizji lub konsultacji dla wychowawców udzielających pomocy
dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
15. Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt
z ofiarami i sprawcami przemocy przez udział i organizowanie szkoleń, konferencji, itp.
16. Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy osobom dotkniętym alkoholizmem, a w
szczególności ofiarom przemocy domowej – koordynowanie działań poprzez współpracę z Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Prokuraturą Rejonową w Słubicach, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi.
17. Zakup i rozprowadzenie informatorów na temat specyfiki choroby alkoholowej oraz zjawiska przemocy
w rodzinie.
18. Wdrażanie i finansowanie metod pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, mających na celu
zwiększenie umiejętności i możliwości radzenia sobie z przemocą (programy, warsztaty itp.)
19. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy
w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy, w tym obowiązujących procedur interwencyjno – pomocowych
(ulotki, informatory, broszury itp.).
20. Organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz ochrony rodzin
przed przemocą szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące specyfiki zjawiska przemocy
w rodzinie, konsekwencji doznawania przemocy w rodzinie, funkcjonowania osób doznających przemocy
i stosujących przemoc oraz dotyczących obowiązujących procedur (w tym procedury ,,Niebieskie Karty’’).
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21. Udział w kampaniach informacyjno – edukacyjnych na temat zjawiska przemocy oraz włączanie się
w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne bez przemocy.
22. Finansowanie programów profilaktyki przemocy i programów rozwijających umiejętności wychowawcze
i pozytywne relacje rodzinne.
Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Cel: zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych.
Planowane działania:
1. Finansowanie rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia
Psychicznego.
2. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka
szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz narkotyków.
3. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz
rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów itp.
4. Realizowanie programów profilaktycznych dla rodziców i aktywna współpraca z nimi w tym obszarze.
5. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i kampaniach na rzecz promowania bezpieczeństwa i zdrowia np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw
na Rodzinę, Odpowiedzialny Kierowca itp.
6. Podejmowanie działań edukacyjnych (lokalnych kampanii) upowszechniających w społeczeństwie wiedzę na
temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących przekaz dotyczący
konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży.
7. Wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające
kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.
8. Organizowanie i finansowanie programów edukacyjno – profilaktycznych w szkołach oraz przedszkolach na
terenie gminy Rzepin, finansowanie profilaktyczno – edukacyjnych spektakli teatralnych, koncertów oraz
warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
9. Zakup gadżetów z hasłami dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów
przeciwdziałania narkomani promujących kampanie edukacyjno – informacyjne.

alkoholowych

oraz

10. Szkolenia dla grup, które profesjonalnie nie zajmują się problematyką uzależnień, a z racji zawodowego
zaangażowania na rzecz młodzieży i dzieci mogą uczestniczyć w realizacji programów profilaktycznych.
11. Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania
interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie (wczesne rozpoznawanie i krótka
interwencja).
12. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
13. Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych
poprzez lub zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji, materiałów multimedialnych.
14. Edukacja lokalnych decydentów i radnych w zakresie wagi i skali problemów alkoholowych przez
zapraszanie ich do lokalnych debat, kampanii edukacyjnych, udział w imprezach profilaktycznych.
15. Wspieranie pro – społecznych działań młodzieży przez mentorów, programów liderskich i działań
rówieśniczych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia.
16. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe,
a także zakup sprzętu do podejmowania tych zajęć (urządzenia siłowo – rekreacyjne itp.).
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17. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego i innych artykułów w celu
realizacji tych zajęć.
18. Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć i imprez (zawody, turnieje) dla dzieci i młodzieży.
19. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest
wspieranie dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych
z używaniem środków psychoaktywnych (warsztaty, szkoleniowe dla rodziców).
20. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież,
skierowanych do grup rówieśniczych.
21. Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia.
22. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec alkoholu. W tym także dofinansowanie do imprez profilaktycznych
dla osób niepełnosprawnych.
23. Zakup broszur, ulotek i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym.
24. Tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy i powiatu
w zakresie problemów alkoholowych.
25. Prowadzenie stałego interaktywnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie gminy
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
26. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych
(jednorazowej lub cykliczne akcje takie jak festyny, obchody lokalnych dni trzeźwości, happeningi, pikniki itp.).
27. Organizowanie i finansowanie imprez bezalkoholowych promujących kampanie profilaktyczne oraz
wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień w tym imprez kulturalnych
i artystycznych skierowanych do lokalnej społeczności.
28. Współfinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i promowanie zdrowego trybu życia bez alkoholu oraz
alternatywnych form spędzania wolnego czasu na terenie sołectw i świetlic wiejskich oraz zakup art. w celu
realizacji tych zajęć.
29. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców (działania edukacyjne, interwencyjno –
sprawdzające, kampanie społeczne, szkolenia dla kandydatów na kierowców, zakup alkomatu, koszty utrzymania
alkomatu, edukacja w szkołach średnich itp.).
30. Finansowanie konkursów promujących życie bez uzależnień, aktywność ruchową, bezpieczeństwo
i zdrowie (np. Gminny Konkurs Teatrzyków Profilaktycznych itp.).
31. Finansowanie działań profilaktycznych w środowisku pracy.
32. Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym przez prowadzenie badań
i sondaży, tworzenie lokalnych diagnoz i ekspertyz, pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych
na różnych płaszczyznach.
33. Opracowanie i popularyzowanie informacji nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
34. Aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami, monitorowanie zawartości pojawiających się
artykułów na ten temat, prezentowanie w lokalnych i regionalnych mediach gminnych działań profilaktycznych
i ich efektów, prezentowanie wyników lokalnych badań, planów działania itp.
35. Edukacja publiczna w zakresie wpływu stanu epidemii na zwiększenie występowania problemów
alkoholowych i związanych z narkomanią.
Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii.
Cel: poszerzenie i urozmaicenie działań o charakterze profilaktycznym
Planowane działania:
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1. Współpraca z placówkami ochrony zdrowia zajmującymi się diagnostyką, terapią i rehabilitacją osób
uzależnionych i współuzależnionych.
2. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, policją, kościołami,
ruchami, organizacjami abstynenckimi na terenie gminy w zakresie propagowania zasad trzeźwości i promocji
zdrowia.
3. Wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania
statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem
narkomanii.
4. Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych
zapobiegawczych, motywujących do terapii wspomagających leczenie.

i ich

rodzin,

organizowanie

działań

5. Dofinansowanie obozów terapeutycznych organizacji zrzeszających członków rodzin z problemem
alkoholowym.
6. Organizowanie szkoleń spotkań, konferencji i debat sprzyjających zawiązywaniu lokalnej koalicji w celu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Zadanie 5
Przeciwdziałanie naruszeniom przepisów prawnych w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych.
Planowane działania:
1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
2. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży alkoholu
nieletnim.
Zadanie 6
Udzielenie pomocy osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób.
Cel: ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego oraz integracja społeczna
Planowane działania:
1. Wspieranie działań mających na celu odbudowanie bądź podtrzymanie przez wykluczone społecznie osoby
i uzależnione, umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, odpowiedzialnego budowania ról
społecznych, umiejętności zaspakajania potrzeb i konstruktywnego kształtowania własnego życia poprzez
dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej celem prowadzenia programu reintegracji zawodowej
i społecznej osób uzależnionych.
2. Prowadzenie innych działań związanych z integracją społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków i ich rodzin.
V. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powoływana przez Burmistrza. Jest organem
podejmującym przede wszystkim czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, dlatego też do zadań realizowanych przez członków
GKRPA w tym zakresie należy m.in.:
1. przyjmowanie wniosków o zastosowaniu leczenia odwykowego,
2. przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi mającymi na celu dobrowolne poddanie
się terapii,
3. prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą przymusowego leczenia odwykowego i przekazanie jej do
Sądu Rejonowego w Słubicach.
Dodatkowo do zadań GKRPA należy :
1. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności
lokalizacji punktu sprzedaży z obowiązującymi przepisami,
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2. kontrolowanie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (na podstawie
upoważnienia wystawionego przez Burmistrza),
3. uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i współuczestnictwo w zadaniach o charakterze profilaktycznym,
4. tworzenie i realizacja założeń gminnego programu profilaktyki.
W skład GKRPA wchodzą przede wszystkim przedstawiciele służb i instytucji, którzy w swojej pracy działają
na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się miesięczne
wynagrodzenie w następujących wysokościach:
Przewodniczący: 25 %, Sekretarz: 21 %, Członek: 18 % kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie obowiązujących przepisów.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych
gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii.
Realizacja tych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest kontynuacją zadań realizowanych
w gminie Rzepin w latach poprzednich i określa lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych,
obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu,
zażywania narkotyków oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. Program jest adresowany do całej społeczności
mieszkańców gminy Rzepin, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych, osób współuzależnionych,
osób z grup ryzyka, dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami alkoholowymi i narkomanii
zawodowo.
Środki finansowe na realizację programu zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok jest zasadne.

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych
Ewa Sierant - Lipnicka

Id: 7370D556-FB27-4B44-8BDE-9422A7F2F3E7. Projekt

Strona 1

